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Sveriges roll i Europas energipussel 
De svenska 20-20-20-målen snart i hamn  
 
 
 
Redan om några år kan vi i Sverige ha uppfyllt vår del av EU:s klimatmål – långt innan slutåret 
2020. Det kom fram vid konferensen ”Sveriges roll i Europas energipussel” som KSLA:s 
energikommitté arrangerade den 26 oktober 2011. Men det finns en baksida med detta – vi riskerar 
att tappa farten i vårt klimatarbete. Ett exempel är att andelen miljöbilar nu sjunker i Sverige. På 
den positiva sidan framkom däremot att vi kan stå inför ett elöverskott i Norden, och det kan ge ett 
stabilt och pressat elpris de kommande åren.  
 
– För att klara sina åtaganden enligt EU:s 20-20-20 överenskommelse planerar medlemsländerna nu att 
fördubbla användningen av biomassa i energiproduktionen fram till 2020, inledde Martin Palm vid 
Näringsdepartementet. Ingen vet dock idag var denna biomassa ska komma från – det sägs inte i 
medlemsländernas planer.  

Det finns sedan flera år s.k. hållbarhetskriterier för biodrivmedel som etanol och biodiesel av raps. De 
måste klara vissa miljökrav för att få räknas in i de nationella balanserna. Ett godkänt biodrivmedel får till 
exempel inte påverka biodiversiteten negativt och det måste ge en tillräckligt stor sänkning av de totala 
utsläppen av växthusgaser. Snart kommer motsvarande hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. En viktig 
men svår variabel i dessa bedömningar är de indirekta effekterna av ändrad markanvändning – om vi 
exempelvis använder rapsolja för att producera biodiesel, så kan det i slutändan leda till ökad avskogning i 
Indonesien, eftersom efterfrågan då kommer att öka på palmolja. De nya hållbarhetsreglerna kan komma 
redan innan årsskiftet.  
 
– Den 27 september inföll årets ”overshoot day”, resten av året lever vi över jordens resurser, sade Magnus 
Emfel vid WWF:s enhet för ekologiska fotavtryck.  

Han visade att världens samlade CO2-utsläpp fortfarande ökar, och att de enligt prognoserna kommer att 
öka ända till 2020. Först därefter börjar det gå neråt.  

En rapport från WWF visar att världen kan drivas med 100 procent förnybar energi 2050. Analysen 
förutsätter att energiförbrukningen minskar med 15 procent jämfört med i dag. År 2050 kommer 
biobränslen står för en stor del av den globala energitillförseln – det handlar då främst om energi som 
produceras av avfall från jord och skog, men också odlade biogrödor och en ökande andel energi från 
algodlingar. Vind-, sol- och geotermisk energi ökar också mycket.  

Även i Sverige är det möjligt att ha 100 procent förnybar energi 2050, visar en motsvarande analys gjord 
av IVL. Det kan vi nå med ökad återanvändning av energi, effektivare maskiner och mer tåg i transporterna. 
Alla nybyggda hus ska vara passivhus och alla gamla hus ska renoveras till lågenergihus. Dessutom ska vi 
ha mer el i vägtransporterna.  

Scenariet bygger på en fortsatt ekonomisk tillväxt på 2,2 procent per år.  
– Det här innebär inte någon rovdrift av den svenska skogen, poängterade Martin Emfel. Tvärtom, i 

scenariet räknar man med att 22 procent av den svenska skogen skyddas. I analysen ingår inte heller något 
intensivskogsbruk och ingen stubbrytning.  

Man har inte heller räknat med någon ny vattenkraft, tvärtom ska en del redan utbyggda vattendrag åter få 
god ekologisk status.  

Som ett delmål anser man att vindkraften ska stå för 30 TWh och solen 10 TWh år 2020.  
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Det är en förvånansvärt liten andel miljöteknik, s.k. CleanTech i den svenska exporten, avslutade han. 

Danmark är t.ex. mycket större.  
 
– Sverige har visat att det går att öka BNP och ändå minska utsläppen av växthusgaser, inledde Kjell 
Andersson vid Svebio och Aebiom. En delförklaring är att andelen bioenergi har ökat dramatiskt. Sedan 
1970 har vi gått från ca 40 till nästan 140 TWh per år i dag. Det tog rejäl fart 1990, då vi fick den första 
koldioxidskatten.  

Redan om något eller några år har vi nått 50 procent förnybar energi i vårt energisystem – alltså det som 
vi enligt EU ska ha klarat 2020. Det finns en risk att Sverige tappar fart nu när vi inte längre har krav på oss. 

– Det vore synd, menade han, för vi har kvar en stor potential för biobränslen i Sverige. Det finns träd och 
buskar överallt och jordbruket kan ge mycket mer – enligt en nyligen genomförd analys har vi 900 000 
hektar jordbruksmark ”för mycket” i Sverige. Tillförseln av biobränslen kan nära nog fördubblas, ansåg 
han. Begränsningen i dag ligger på användarsidan.  

Visionen på europeisk nivå är att bioenergin ska stå för huvuddelen av 20-procentmålet för förnybar 
energi till 2020. Det handlar om mer fjärrvärme med kraftvärme, sameldning av biobränslen i befintliga i 
kolkraftverk och småskalig värmeproduktion med pellets.  

– Bioenergi är ett mycket bra komplement till vind och sol, och vi kommer att använda alltmer 
biodrivmedel, sade Kjell Andersson. Och så kommer vi att använda alltmer el i våra fordon.  

Handeln med biobränslen kommer att öka. Det handlar då både om både export och import till Sverige. 
De svenska priserna på skogsbränsle kommer att vara pressade de närmaste åren, var hans avslutande 
bedömning.  
 
– Vida är en sågverkskoncern som också arbetar med biobränslen, sade Lars-Göran Harrysson vid VIDA 
Energi. Vi levererar två miljoner kubikmeter flis och 50 000 ton pellets per år. Pelletsen går huvudsakligen 
till villamarknaden.  

Sverigemarknaden för pellets är i dag 2,2 miljoner ton. Av detta importeras ungefär 0,7 miljoner ton, 
varav en stor del från Baltikum och Ryssland.  

Pellets är en bra handelsvara, det tål att skeppas låga distanser. Då är det värre med flis, där det lätt blir 
röta och svampangrepp vid lagring och transport. Flis kommer framförallt att eldas i närområdet, medan 
pellets blir mer av en handelsvara. 

– Tyvärr kommer vi svenska tillverkare ytterligare en tid att pressas av en stor import, trodde Lars-Göran 
Harrysson.  

Avslutningsvis menade han att energisortimenten har en avgörande roll för skogsbrukets framtida 
lönsamhet.  
 
– Hela världens energibehov kan täckas med biobränslen om vi odlar våra marker mer intensivt och 
utnyttjar marginella marker bättre. Det finns också mycket energi att hämta i biprodukter från jord- och 
skogsbruk, dynga och kanske också alger, sade Bo Hektor vid IEA:s bioenergiprogram.  

Behovet av biobränslen kommer att öka påtagligt inom EU och det kommer att ske en hel del import från 
bland annat Sydamerika och Afrika, var hans bedömning. Generellt är importerade biobränslen avsevärt 
billigare än biobränslen som produceras på åkermark inom EU.  

Handeln med biobränslen är en ny verksamhet, det saknas standarder och traditioner. Det är också stora 
skillnader mellan länder och kulturer. Marknaden består egentligen av en serie delmarknader:  

Etanol från jordbruksprodukter är en etablerad teknologi och det finns stora aktörer, framförallt på 
köparsidan, där de stora oljebolagen agerar.  

Pellets görs mest av spill från sågverk, men nu också i ökande grad rundvirke, energiskog, bargass m.m. 
Tillverkningen har ganska höga fasta kostnader. Det finns ett fåtal stora anläggningar och konkurrensen om 
råvaran ökar. Pelletsmarknaden består i sig av två ungefär jämnstora delmarknader: industri – framförallt 
till co-firing vid elproduktion i kolkraftverk – och småsaklig till hushåll.  
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Flis är primärt en lokal marknad, det är problem att lagra och transportera flis. Flis kräver också 

anpassade pannor.  
 

– Vi har ett bra kunnande om biobränslen, och det borde vi kunna exportera i större utsträckning än i dag, 
ansåg Monika Bubholz vid det internationella teknikkonsultföretaget Sweco.  

Hon räknade upp ett antal av Sveriges fördelar på området:  
1. Vi har en infrastruktur som fungerar. 
2. Vi har erfarenhet av att elda olika bränslen. 
3. Vi har erfarenhet att hantera aska. 
4. Vi kan kombinerad el- och värmeproduktion.  
5. Vi är vana vid att blanda bränslen. 
6. Vi har en hög teknisk utnyttjandegrad i våra anläggningar. 
7. Vi kan hantera utsläppskrav. 
8. Vi kan hantera askan. 

Sedan har vi mer ”mjuka” värden som vi också skulle kunna exportera, som vårt sätt att samarbeta och 
arbeta på ett icke-hierarkiskt sätt.  

 
– Våra vägtransporter görs i dag till 92–93 procent med bensin- eller dieselfordon. Men vi kan ha 58 
procent förnybar energi i transportsektorn 2030 – om vi bara vill, sade Lena Dahlman vid Svebio.  

I dag har vi låginblandning av etanol i all bensin i Sverige (5 procent), och en låginblandning av FAME 
(”rapsdiesel”) i all diesel (också 5 procent). Vi har också ren etanol (E85) och fordonsgas, som i sin tur 
består av en varierande blandning av biogas och naturgas.  

Om politikerna förtydligar målet om en fossiloberoende fordonsflotta, skärper miljödefinitionen och 
förlänger skattebefrielsen för förnybar energi till minst 2023 kan vi komma upp till 58 procent förnybart till 
2030. Då kommer en stor del av våra fordon att köras på nya biodrivmedel, biogas, grön diesel eller etanol. 

– Elfordon kommer säkert också, men det går långsamt, ansåg Lena Dahlman.  
Sverige kommer att nå EU-kravet på 10 procent förnybart i transportsektorn redan 2013. Det finns en risk 

för att vi då tappar fart, eftersom vi inte längre har någon piska hängande över oss.  
 
Massaindustrins svartlutar är en ypperlig råvara för produktion av fordonsbränslen, sade Patrik Löwnertz 
vid företaget Chemrec. Av svartluten kan man göra syntesgas (en blandning av koloxid och vätgas), som i 
sin tur kan bli råvara för tillverkning av metanol, som fungerar lika bra som etanol vid låginblandning i 
bensin, eller DME, som är ett nytt, energitätt drivmedel som kan användas i dieselfordon efter mindre 
ändringar i motorn. Gissningsvis kommer DME i första hand att användas för flottransporter, där man 
startar och stoppar på samma ställe varje skift. Då kan man ha en egen bränsledepå där, för det egna 
bränslet.  

I teorin kan man göra syntesgas av de flesta biologiska råvaror, men det som talar för svartluten är att det 
är en vätska. Den kan alltså pumpas in trots att förgasaren är trycksatt. Man kan också finfördela vätskan så 
att man får en stor reaktiv yta och så innehåller svartluten natrium och kalium, som fungerar som 
katalysatorer i processen.  

Sveriges 28 massabruk producerar tillsammans 40 TWh svartlut i Sverige per år. Av detta kan man göra 
max 22 TWh metanol eller DME. Men tar man bort svartluten från ett massabruk så måste man tillföra 
annan energi så att det får elektricitet och ånga till sin process. Om man skulle ta svartluten från alla 28 
bruken, så skulle de tillsammans behöva få in 30 TWh grot och stubbar. Råvaran räcker nog till detta, men 
det är en ökande konkurrens om skogsbränslena från värmeverken.  

En förgasningsanläggning bör ligga nära ett massabruk av två skäl: det är bra logistik för att få in grot och 
så kan man sälja spillvärme till bruket.  

Något som talar emot produktion av biodrivmedel baserad på svartlut är att många av massabrukens 
sodapannor är ganska nya. Det kanske inte är så roligt att skrota dem i förtid.  
 
 



 

 

 
 
 
 
– Vid Domsjöfabriken i Örnsköldsvik finns det i dag två enheter som producerar etanol, sade Jan 
Lindstedt vid SEKAB. Det är dels en gammal anläggning från 1940-talet, där man jäser koklut från 
Domsjöfabriken (den innehåller lite socker) och destillerar den, dels en pilotanläggning för produktion av 
etanol direkt från ved. Veden flisas och behandlas med syra och enzymer för att frigöra C5 och C6-socker 
som jäses till etanol.  

Man har i dag 80 till 85 procents energieffektivitet om man räknar samman energiinnehållet i etanol, 
lignin och den biogas man får när vedresterna rötas.  

Nästa steg för SEKAB är en anläggning som ska producera etanol av framförallt halm i Polen.  
 
– Etanol från Lantmännens etanolfabrik i Norrköping är energieffektiv: utsläppen av växthusgaser minskar 
med 70 procent jämfört med bensin, sade Frida Källström och Patrik Myrelid, från Lantmännen resp. 
Agroetanol.  

Lantmännens satsning bygger på en övergripande obalans. Europa har ett överskott på spannmål, men 
måste importera proteinfoder och fossila bränslen. I Norrköping används spannmål för att tillverka energi i 
form av etanol. Resterna, den s.k. dranken, ger ett bra proteinfoder. Dessutom produceras en del biogas i 
processen. Om man ser på hela processen ger etanolen från norrköpingsfabriken en reduktion på 70 till 72 
procent av växthusgaserna jämfört med fossila bränslen.  
 
– Sverige var ledande i världen på gröna bilar fram till för några år sedan. Men nu tappar vi fart rejält, och 
det beror på de oklara politiska spelreglerna för miljöbilar, sade Mattias Goldman från Gröna bilister. 
Andelen miljöbilar sjunker nu i Sverige. 

I princip alla miljöbilar som säljs i Sverige i dag är dessutom snåldieslar på 119 g CO2 per km (gränsen 
går vid 120!).  

Nu kommer nya regler snart. Det kommer att bli en viktsbaserad skala – tyngre bilar får släppa ut lite mer 
CO2 per km. Dessutom inför man en ”schablonrabatt” för bilar som kan köras med alternativa bränslen.  

Politikerna har länge pratat om att införa en superbilspremie för bilar som använder ny teknik. Men 
reglerna har varit oklara och osäkerheten har lagt en död hand över marknaden för t.ex. elbilar.   

– Och osäkerheten fortsätter, menade Mattias Goldman. Etanolen ska enligt budgetproppen ”även 
fortsättningsvis vara ett skattebefriat biodrivmedel”. Vad betyder det? Hur länge? Vem vågar köpa en bil 
med den osäkerheten? Dessutom får etanolbilarna nu fullt förmånsvärde – det var reducerat förut.  

Hans avslutande spaning var vi kommer att få se lättare material i bilarna i framtiden. Och vi kommer att 
få se allt fler bilpooler, där människor delar på ett antal bilar.  
 
– Enligt EU måste biltillverkarna ha en vagnpark som i genomsnitt släpper ut max 130 g CO2 per km 2015. 
Det är inga problem med dagens teknik, sade David Weiner vid Volvo personbilar. Men 2020 ska det vara 
nere i 95 g och det blir tuffare – då krävs det ny teknik. 

Han såg tre vägar som vi måste gå parallellt för att minska utsläppen av växthusgaser från personbilar.  
1. Ökad effektivitet. 
2. Alternativa bränslen. 
3. Elektrifiering. 

På lång sikt kanske det också kommer bilar som drivs med vätgas eller bränsleceller.  
Det finns en mängd olika tekniker och mellanformer för elektrifiering – allt från ren batteridrift till olika 

former av laddhybrider.  
Volvo kommer snart att släppa en batteribil. Det är en C30 som kommer att ha en räckvidd på maximalt 

15 mil. Batterierna väger 300 kg och behöver en laddtid 8 timmar. Den kommer att ha en hjälpvärmare som 
drivs på E85. Enligt planerna kommer den bara att leasas ut och avgiften blir preliminärt runt 15 000 kr per 
månad!  

Volvo kommer också snart släppa en laddhybrid – det är en V60 som ska klara 5 mil på batteri, sedan går 
den över till dieseldrift. Dieseln driver framhjulen medan bakhjulen går på el. Vid behov kan systemen 
samarbeta, bilen blir då fyrhjulsdriven. Det kommer att finnas en ”spara-strömmen-till-senare”-knapp, som  



 

 

 
 
 
 

gör att man kan vänta med att ta ut sina batterimil till ställen där man vill slippa utsläpp, framförallt inne i 
städer.  

Elbilarnas miljönytta beror mycket på vilken sorts el man utgår från. Är det ful kolkrafts-el blir det 
naturligtvis högre utsläpp än med el från t.ex. vattenkraft.  

Etanolen är i dag ca 1 kr billigare per mil än bensin, och det har i princip varit länge. Men med de oklara 
spelreglerna har andelen etanolbilar minskat dramatiskt – från 40 procent för några år sedan till 5 procent i 
dag. Det här visar att vi behöver långsiktiga spelregler – det tar sju till 10 år att utveckla en ny bil!  

Avslutningsvis slog David Weiner ett slag för Sunfleet – det är en bilpool som Volvo medverkar i. Man 
kan boka en bil med telefon och utnyttja den så länge man behöver den och sedan lämna tillbaka den.  
 
– Vi tror att Norden står inför ett nytt elöverskott, sade Magnus Zeisig vid Markedskraft, ett norskt företag 
som sysslar med el-analyser och hjälper större köpare att köpa el.  

Trippelolyckan i Japan den 11 maj 2011, Fukushima, förändrade synen på kärnkraft i Europa. Tyskland 
har nu tagit åtta reaktorer ur drift och de kommer aldrig att startas igen. De resterande nio reaktorerna ska 
successivt fasas ut till 2022. Schweiz har beslutat att lägga ner sina fem reaktorer till 2034. Frankrike ska 
däremot behålla sina 58 reaktorer – deras policy ligger fast.  

EU ska nu stresstesta samtliga 143 reaktorer inom unionen. Det handlar bland annat om att se hur de 
klarar terroristattacker och flygkrascher.  

I världen finns det i dag totalt 443 reaktorer, fem av dessa är på väg att fasas ut, och 65 nya håller på att 
byggas – de finns framförallt i Kina och Ryssland. 

Efter beslutet om nedläggning av den tyska kärnkraften ökade terminspriset på el med 15 procent i 
Tyskland och 5 procent i Norden. Men det ska ses i perspektiv av att det tyska elpriset 2008 var dubbelt så 
högt som i dag, och det berodde då på höga kolpriser. I dag är det nordiska elpriset lägre än före det tyska 
beslutet.  

Tyskland ska kompensera bortfallet av kärnkraftsel med bland annat vindkraft – den ska dubbleras till 
2020. Solenergi kommer också starkt. Men man kommer även att bygga ny elkraftverk som eldas med 
stenkol och framförallt naturgas.  

– Det kommer att behövas mer överföringskapacitet mellan Norden och kontinenten i framtiden, menade 
Magnus Zeisig. Det kommer också att behövas mycket balanskapacitet för att parera svängningar i 
produktionen av el från vind och sol.  

Vi har snart ett elöverskott i Norden, framförallt när Finlands nya, sjätte reaktor blir klar, var hans 
avslutande prognos. Den ska förhoppningsvis komma i drift 2014 – enligt de ursprungliga planerna skulle 
verket vara i drift 2009. Då kommer vi troligen att få ett stabilt, pressat elpris i Norden ett tag framöver. Det 
här kommer att gynna konsumenterna, framförallt om vi slipper importera (dyr) tysk och dansk kolkraftsel 
på marginalen. Dessutom kommer prisskillnaden mellan dag och natt troligen att öka.  

 
Carl Henrik Palmér 


